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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 02 dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze2
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 65ª Reunião Ordinária do Conselho do3
Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes4
membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Letícia5
Rocco Kirchner (Suplente PMB, Seplan), Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN);6
Samira de Almeida S. da Silva (Suplente, PMB – SEPLAN); William Conte (Titular, PMB –7
OBRAS); Bruno Minozzi (Suplente, PMB – OBRAS); Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB –8
SAGRA); Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB – SEBES). B) REPRESENTANTES DAS9
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C)10
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG);11
Lincoln Carlos M. de Oliveira (Suplente - ASSENAG); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular –12
IAB); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S - E) REPRESENTANTES DA13
COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); Peter Ping Ho14
(1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2); Paulo Roberto da Silva15
Ramos (Titular, Setor 5); Nelson Ribeiro da Silva (1º Suplente, Setor 5); José Fernando16
Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6);17
Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rosângela Felix Silva (Titular, Setor 7);18
Luiz Augusto Braga Franzolin (1º Suplente, Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente,19
Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego20
Água Parada); F) CONVIDADOS: Natália Pereira Gonçalves (MRV); Fukuo Yanaguihara (Clínica21
Oftalmológica); Salete Yanaguihara (Clínica Oftalmológica); Mariana Yanaguihara (Clínica22
Oftalmológica); José Alexandre (Clínica Oftalmológica); Julia de C. Carrer (Unesp); G)23
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Rafael Nunes Rosalin24
(Titular, PMB – SMDE); Aline Prado Fogolin (Suplente, PMB – SMDE); Ângelo Joaquini Neto25
(Titular – SINDUSCON); Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); Emilio Alfredo26
Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Clodoaldo Antonio Galvão (1º Suplente, Setor 4); Rafael27
Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Lucileia Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Edson28
Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio Colim29
informa que o Secretário de Obras Sidnei Rodrigues solicitou a inclusão na pauta sobre o30
assunto referente à contrapartida da MRV na Praça do Jardim TV, referente ao31
empreendimento MRV Branzi. O Secretário Sidnei Rodrigues explica que no termo de32
compromisso do empreendimento em questão, há a obrigação da MRV executar a calçada33
no entorno da praça no Jardim TV e que a MRV já se prontificou a fazer. Porém, informa que34
no entorno na praça seria necessário que a prefeitura executasse rede de galerias de35
drenagem, pavimentação e guias, para que fosse possível a execução da calçada por parte36
da MRV, visto que sem a infraestrutura adequada, a calçada seria danificada em pouco37
tempo, sendo um desperdício do investimento. Bruno Minozzi, representante da secretaria38
de obras apresentou fotos da vistoria realizada no local, indicando os problemas de erosão e39
falta de drenagem. Sidnei aponta que há uma área institucional próxima a praça em questão40
(em uma distância de 100 metros), e informa que a mesma poderia ser urbanizada, trazendo41
maior qualidade para a região. O local já possui calçamento, e a secretaria de obras faria a42
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instalação de iluminação pública e de equipamentos de academia ao ar livre que seria43
ofertados pela SEMEL. Letícia Kirchner explica que a verba que a MRV utilizaria para fazer o44
calçamento na praça poderia ser substituída por melhorias nesta área institucional, em itens45
de recreação e lazer, trazendo maior qualificação para a área. O Conselheiro Raeder46
questiona qual seria a melhoria a ser executada pela MRV. Sidnei sugere que o próprio47
conselho escolha esta melhoria, com as prioridades apontadas pelo setor. Os conselheiros48
do setor 6 presentes concordam, e irão indicar quais as melhorias mais necessárias dentro49
do valor da mitigação da MRV. Após votação, a alteração na mitigação foi aprovada por50
unanimidade, e acorda-se de realizar reunião entre Prefeitura, conselheiros do Setor 6 e51
MRV para definição da nova mitigação. 2) Andamento do processo do Plano Diretor52
Participativo - SEPLAN - A secretária Letícia apresenta as datas das reuniões da comissão de53
revisão já realizadas e as principais deliberações da comissão, como estratégia e formulário54
de pesquisa, definição do calendário e do programa das oficinas setoriais, questionário55
específico para entidades, estratégia de divulgação e definição de critério para quantificação56
dos delegados. Em relação as oficinas setoriais realizadas, Letícia informa que houve boa57
participação e aceitação da metodologia aplicada pela população. Apresentou também o58
calendário da próxima semana, com reuniões com as entidades, segmentos sociais e59
técnicos da prefeitura. Fernando Redondo aponta a importância de incluir entidades ligadas60
ao esporte. Letícia concorda e afirma que serão incluídas. Informa que haverá audiência61
pública devolutiva da leitura comunitária no dia 18 de dezembro, na região central, local e62
horário a confirmar. A seguir, apresenta um pouco do material já produzido pela assessoria63
contratada na fase de diagnóstico, uma base cartográfica, contento diversos mapas64
georreferenciados da cidade. Informa que ainda estão sendo revisados, mas que assim que65
estiverem concluídos, estarão disponíveis no site do Plano Diretor. 3) Calendário reuniões66
ordinárias 2020 - Márcio informa que será enviado a todos por e-mail o calendário das67
reuniões ordinárias de 2020, mantendo as reuniões na primeira segunda-feira últil de cada68
mês. 4) Câmara técnica de análise e deliberação de processos - 4.1) EIV Franzolin - Nações69
Unidas - Processo 86121/2019 - Lincoln, arquiteto representante da Franzolin faz70
apresentação do empreendimento, informando sua localização, número de torres e71
unidades habitacionais, vagas de estacionamento e impactos gerados pelo empreendimento.72
Informa também as mitigações e contrapartidas solicitadas. Houve questionamento em73
relação aos valores do DAE, Letícia informa que já estão realizando reuniões com o DAE para74
a revisão das resoluções, nos valores e formas de cálculo das contrapartidas do DAE. O75
Conselho se prontifica a enviar ofício e marcar reunião com o DAE também para analisar76
estas questões. Márcio Colim informa que referente ao empreendimento, a câmara técnica77
se manifestou favorável. Após votação, a plenária aprova por unanimidade a continuação do78
processo do empreendimento em questão. 4.2) EIV Clínica médica - Fukuo Yanaguihara -79
Processo 58358/2016 - A representante do empreendimento faz a apresentação da clínica,80
informando sua localização, e apresentando o projeto. Informa as medidas mitigadores e81
contrapartidas solicitadas. Após discussões sobre as mitigações solicitadas pela prefeitura,82
Marcio informa que a câmara técnica foi favorável ao empreendimento. Assim, após votação,83
a plenária aprova por unanimidade a continuação do processo. 4.3) EIV MRV - Residencial84



Ata da 65ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 02/12/2019 3/3

Boston - Processo 56336/2019 - Natália, arquiteta representante da MRV, apresenta o85
empreendimento, informando que trata-se de empreendimento de interesse social, e já86
possui decreto municipal para tanto. Informa a localização, número de blocos e de unidades87
habitacionais, equipamentos que serão instalados nas áreas comuns do condomínio,88
população estimada, impactos do empreendimento e mitigações e contrapartidas. Raeder89
faz a leitura dos apontamentos da câmara técnica. Referente ao apontamento da existência90
de uma possível mina d’água do local, a MRV informa que o levantamento e o laudo91
ambiental foram feitos, inclusive foram consultados os mapas do IGC e que não apontam92
existência de minas no local. Referente à área de parte do Bosque do Parque União que está93
na gleba a ser empreendida, Letícia explica que as questões serão resolvidas, pois as áreas94
serão doadas ao município, dentro dos índices urbanísticos exigidos para área verde e área95
institucional do empreendimento. Após votação, a plenária aprova por unanimidade a96
continuação do processo do empreendimento em questão.97
Findos os trabalhos às 21h40 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a98
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada99
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.100
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